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Missie (Waar staan we voor?) 

Armoede is geen keuze. 

Wij willen Culemborgse huishoudens, die het financieel moeilijk hebben, helpen. Dit doen we door 

de leden elke week een krat met producten te laten ophalen. Het gaat hierbij om houdbaar en vers 

voedsel, schoonmaak- en toiletartikelen. Daarnaast kunnen wij bij voldoende financiële middelen, 

bijdragen in de reparatie of vervanging van witgoed. 

 

Visie (Wat willen we bereiken?) 

Wij willen dat de leden van de groep elke week over voldoende gezond voedsel beschikken. Hierdoor 

kunnen bijvoorbeeld kinderen met brood en fruit naar school. En er kunnen minimaal twee gezonde 

maaltijden per week gemaakt worden. Tevens streven wij ernaar om een aantal keren per jaar 

schoonmaak- en toiletartikelen te verstrekken. Als een wasmachine of koelkast defect is, willen we 

deze op korte termijn repareren of vervangen. 

Wij willen bereiken dat er bewuster en zonder vooroordeel naar armoede gekeken wordt. 

 

Doelstellingen (Hoe?) 

Om deze doelen mogelijk te maken benaderen we sponsoren voor financiële donaties en maken wij 

gedoneerde spullen te gelde op besloten markten en via onze Facebookgroep. Tevens ontvangen wij 

wekelijks levensmiddelen van lokale ondernemers.  

Jaarlijks staan wij bij een plaatselijke supermarkt om hun klanten te vragen producten te doneren. 

Tijdens onze activiteiten informeren wij mensen over hoe financiële tekorten ontstaan waardoor wij 

meewerken aan de bewustwording van armoede in Culemborg. 

 

Activiteiten (Wat?) 

• Ophalen van gesponsorde levensmiddelen en andere producten.  

• Kopen van levensmiddelen (o.a. groente, fruit, eieren en melk) ten behoeve van het 

wekelijkse boodschappenkrat. 

• Wekelijks uitdelen van het krat met levensmiddelen aan de leden. 

• Jaarlijkse actie bij de plaatselijke supermarkt.  

• Gedoneerde goederen ophalen, sorteren en opslaan voor markten. 

• Te gelde maken van goederen via besloten markten en Facebook. 

• Jaarlijks een loterij organiseren tijdens lokale evenementen.  

• Deelnemen aan acties (bijvoorbeeld pakketzegelactie, postcodeloterij). 

• Fondsenwerven in contact met onze bestaande sponsoren en via ons netwerk nieuwe 

organisaties benaderen. 

• Promoten van de Stichting. 

 

 

  



 

Leden (Voor wie?) 

De leden van Stichting Hulpgroep Laag Inkomen zijn een- en meerpersoonshuishoudens uit 

Culemborg en directe omgeving. Zij zijn financieel ‘tussen wal en schip geraakt’ en ontvangen geen  

levensmiddelen en toiletartikelen bij een andere instantie.  

 

Bestuur en organisatie (Door wie?) 

Stichting Hulpgroep Laag Inkomen 

p/a Kalkhovensingel 2 

4101 ZD  Culemborg 

 

Afgifte locatie: 

Smetanastraat 10 

4102 BB  Culemborg 

 

Email:   info@shli.nl 

Facebook:   stichtinghulpgroeplaaginkomen 

   verkoopgroep t.b.v. stichting hulpgroep laag inkomen 

Banknummer:  NL69 INGB 0007 6913 63 

KvK:   68038445 

RSIN:    857275719 

 

Bestuursleden 

Voorzitter  Nathasja de Vos 

Secretaris  Mireille Hendriks (wordt per 1-1-2020 vervangen door een nieuw bestuurslid) 

Penningmeester Marjolein van der Neut 

 

Alle werkzaamheden worden onbezoldigd verricht. Daarnaast kunnen bestuursleden en beheerders 

geen gebruik maken van de diensten van de Stichting. Onze Stichting heeft geen winstoogmerk. Bij 

liquidatie zal het saldo ten goede komen aan een Stichting met een gelijksoortige doelstelling. 

 

Besteding en beheer van middelen (Waarmee?) 

Inkomsten 

• Donaties. 

• Opbrengst van te gelde gemaakte goederen. 

• Opbrengst van acties. 

Uitgaven 

• Aankopen van levensmiddelen en toiletartikelen. 

• Huur van marktkramen. 

• Promotiekosten. 

• Stichtingskosten (o.a. bank). 

• Huur opslagruimte 
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